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Đình Lập, ngày 15 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đăng ký tham gia Giải thể
thao Cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh
Lạng Sơn năm 2021

Kính gửi:
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Phòng Tài Chính – Kế hoạch;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.
Căn cứ Điều lệ số 32/ĐL-SVHTTDL ngày 11/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, điều lệ Giải thể thao Cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lạng Sơn năm
2021. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng kính gửi các đồng chí Ủy
viên Ban Thường vụ Huyện ủy Điều lệ Giải thể thao Cán bộ lãnh đạo quản lý
tỉnh Lạng Sơn năm 2021 để các đồng chí nghiên cứu và đăng ký tham gia các nội
dung như sau:
1. Nội dung thi đấu: Gồm 3 môn Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợt
2. Thời gian thi đấu: Giải tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 27/3–28/3/2021.
3. Đối tượng tham dự: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.
4. Địa điểm:
- Môn Bóng bàn, Cầu lông: Tại nhà thi đấu TDTT số 32 đường Lê Lợi,
phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.
- Môn Quần vợt: Tại Trung tâm Quần vợt Phai Vệ, phường Vĩnh Trại,
thành phố Lạng Sơn.
5. Nội dung, thể thức và Luật thi đấu: Theo Điều lệ số 32/ĐLVHTTDL ngày 11/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được gửi kèm
trên hệ thống văn bản điện tử iOffice.
6. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện
a) Phòng Văn hóa và Thông tin: Tham mưu cho UBND huyện văn bản
đăng ký tham gia Giải thể thao Cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lạng Sơn năm 2021.
b) Phòng Tài chính – Kế hoạch: Tham mưu hỗ trợ kinh phí ăn, nghỉ cho
đoàn vận động viên của huyện trong quá trình tham gia giải.
c) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện:
- Bố trí phương tiện đi lại cho đoàn vận động viên trong quá trình tham gia
giải.

2

- Cử 01 đồng chí Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND tham gia cùng
đoàn để hỗ trợ đoàn VĐV trong quá trình tham gia giải.
d) Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông:
- Tổng hợp danh sách và gửi danh sách đăng ký Đoàn vận động viên của
huyện tham gia giải theo thời gian của văn bản (Có biểu mẫu tổng hợp gửi kèm)
- Cử 01 đồng chí lãnh đạo và 01 đồng chí viên chức thuộc đơn vị tham gia
phục vụ, hỗ trợ Đoàn VĐV của huyện trong quá trình tham gia giải. Cử người
tham gia họp bốc thăm lịch thi đấu theo yêu cầu.
UBND huyện trân trọng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ
nghiên cứu Điều lệ và đăng ký tham gia giải thể thao cán bộ lãnh đạo quản lý
tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Danh sách đăng ký gửi về UBND huyện (qua Trung
tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông) trước ngày 22/3/2021 để tổng hợp và
đăng ký với tỉnh. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (T/h);
- Các đ/c UV BTV Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND huyện (B/c);
- VP HĐND và UBND huyện;
- Phòng VHTT;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vi Văn Đông
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………………………….
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ
GIẢI THỂ THAO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ TỈNH LẠNG SƠN NĂM
2021
Môn
thi
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bàn

Nội dung
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Đơn Nam
Đơn Nữ

Họ và tên
Nguyễn Văn A

Giới
tính
Nam

Năm
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Đôi Nam:
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Đôi Nam
Nữ
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Ghi chú

